
                                                                                                                                                                                      
 

 
เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ

สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่ หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้อ้งยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 
 

เหตผุล 
 ทรสิเรทติ้งคงอนัดบัเครดติองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดปจัจุบนัของบรษิัท 
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) ที่ระดับ “A+” พร้อมทัง้จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนัในวงเงนิไม่เกนิ 20,000 ลา้นบาท และหุน้กูส้ ารองเพื่อการเสนอขายเพิม่เตมิ (Greenshoe) 
ในวงเงนิไมเ่กนิ 10,000 ลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “A+” โดยบรษิทัจะน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรออกหุน้กูชุ้ด
ใหมไ่ปช ำระหนี้เงนิกูย้มืหรอืใชเ้ป็นเงนิลงทุนหรอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ทัง้นี้ อนัดบัเครดติสะทอ้นถงึ
สถำนะกำรแข่งขนัที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลักของบริษัท ตลอดจนธุรกิจและแหล่งรำยได้ที่มีควำม
หลำกหลำย กำรมตีลำดทีค่รอบคลุมกว้ำงขวำง และผลติภณัฑ์ทีม่ตีรำสนิค้ำที่มชีื่อเสยีง กำรพจิำรณำ
อนัดบัเครดติยงัค ำนึงถงึกำรทีบ่รษิทัซื้อหุน้ในสดัส่วน 97.9% ของหุน้ทัง้หมดของ บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอร์
เซน็เตอร ์จ ำกดั (มหำชน) หรอืบิก๊ซ ีตลอดจนประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ำกกำรผสำนพลงัทำงธุรกจิระหว่ำงธุรกจิ
ทีม่อียู่เดมิของบรษิทักบัรำ้นคำ้ปลกีของบิก๊ซอีีกดว้ย อย่ำงไรกต็ำม ควำมแขง็แกร่งดงักล่ำวมขีอ้จ ำกดั
บำงส่วนจำกภำวะกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรง รวมถงึเศรษฐกจิทีซ่บเซำซึง่ส่งผลต่อกำรใชจ้่ำยของผูบ้รโิภค และ
ภำระหนี้ทีเ่พิม่สงูขึน้ของบรษิทัจำกกำรก่อหนี้เพือ่ขยำยกจิกำร  
 บรษิทัเบอรล์ี ่ยุคเกอร ์ด ำเนินธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ประเภทบรรจุภณัฑ์ สนิคำ้และบรกิำร
ดำ้นอุปโภคบรโิภค ตลอดจนยำรกัษำโรคและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ รวมถงึสนิคำ้ทำงดำ้นเทคนิค  ในปี 
2559 บรษิทัขยำยเขำ้สู่ธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหม่ขนำดใหญ่ โดยซื้อกจิกำรบิก๊ซ ีผูน้ ำดำ้นธุรกจิหำ้งคำ้ปลกี
สมยัใหม่ในประเทศไทย บรษิัทได้รวมผลกำรด ำเนินงำนของบิ๊กซีในงบกำรเงนิรวมของบรษิัทตัง้แต่
ปลำยเดอืนมนีำคม 2559 โดยจดัให้บิก๊ซเีป็นสำยธุรกจิค้ำปลกีสมยัใหม่ของบรษิทั ณ เดอืนสงิหำคม
2559  บรษิัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มผีู้ถือหุ้นใหญ่ คอื บรษิัท ทซีีซี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ
ขนำดใหญ่ของไทยทีป่ระกอบธุรกจิในอุตสำหกรรมหลำกหลำยประเภท โดยมีสดัส่วนกำรถอืหุน้ 74.4% 
ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั 
 ส ำหรบัช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559  บรษิัทมรีำยได้จำกกำรขำยและรำยไดค้่ำเช่ำรวม 94,064 
ลำ้นบำท โดยสำยธุรกจิคำ้ปลกีสมยัใหมซ่ึง่ท ำรำยไดจ้ำกกำรขำยและค่ำเช่ำ เป็นธุรกจิทีส่รำ้งรำยไดห้ลกั
คดิเป็น 66% ของรำยไดร้วมของบรษิทั อกี 15% มำจำกรำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกจิดำ้นบรรจุภณัฑ์สนิคำ้ และ 
13% เป็นรำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกจิดำ้นอุปโภคบรโิภค  
 สถำนะทำงธุรกิจที่แข็งแกร่งของบรษิัทได้รบัแรงเสรมิจำกควำมหลำกหลำยของธุรกิจ แหล่ง
รำยได ้และตลำดรองรบัสนิคำ้ทีค่รอบคลุม สนิคำ้และบรกิำรของบรษิทัเขำ้ถงึผูบ้รโิภคในหลำยประเทศ
แถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ผลติภณัฑใ์นสำยธุรกจิหลกัของบรษิทัมสีถำนะทำงกำรแข่งขนัทีแ่ขง็แกร่ง
ซึง่เป็นปจัจยัเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ทีส่ ำคญัใหแ้ก่บรษิทั บรษิทัเป็นหนึ่งในผูผ้ลติชัน้น ำภำยในประเทศ
ในกลุ่มธุรกจิบรรจุภณัฑ ์(ขวดแกว้และกระป๋องอะลมูเินียม) และธุรกจิสนิคำ้อุปโภค (กระดำษทชิชู ขนม
ขบเคีย้ว และผลติภณัฑ์ของใช้ส่วนตวั) นอกจำกนี้ ควำมแขง็แกร่งในกลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นอุปโภค
บรโิภคของบรษิทัยงัไดร้บัแรงหนุนจำกตรำสนิคำ้ชัน้น ำต่ำง ๆ ดว้ย เช่น เซลลอ็กซ์ ซลิค์ เทสโต โดโซะ 
และนกแกว้  
 ในปี 2559 บรษิัทซื้อหุ้นในสดัส่วน 97.9% ของหุ้นทัง้หมดของบิ๊กซี ซึ่งเป็นไปตำมกลยุทธ์ของ
บรษิทัทีว่ำงไวโ้ดยมุง่หวงัจะเป็นผูน้ ำธุรกจิกำรคำ้ในระดบัภมูภิำคทีค่รอบคลุมทัง้ในดำ้นคำ้ปลกีและคำ้ส่ง 
กำรลงทุนนี้มมีลูค่ำทัง้สิ้นเกอืบ 210,000 ลำ้นบำท โดยในช่วงแรกบรษิทัใชเ้งนิกูร้ะยะสัน้เป็นเงนิทุนใน
กำรเขำ้ซื้อกจิกำร บรษิทัได้ปรบัโครงสร้ำงเงนิทุนโดยเพิม่ทุนออกหุ้นสำมญัใหม่ ส่งผลให้ฐำนทุนของ
บรษิทัมขีนำดใหญ่ขึน้ประมำณ 83,600 ลำ้นบำท กำรเพิม่ทุนครัง้นี้ช่วยลดยอดเงนิกูร้วมทีเ่กดิจำกกำร
ซื้อกจิกำรบิ๊กซีตลอดจนช่วยลดภำระดอกเบี้ยดว้ย ขณะเดยีวกนั บรษิัทไดกู้เ้งนิระยะยำวจำกธนำคำร
รวมถงึออกหุน้กูใ้หมร่วมจ ำนวนประมำณ 121,000 ลำ้นบำทเพือ่ช ำระคนืหนี้เงนิกูร้ะยะสัน้อกีดว้ย 

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   A+ 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั A+ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
  วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
08/08/59               A+ Stable 
17/02/59               A+           Alert Developing 
25/11/57               A+ Stable 
13/08/57               A+  Alert Developing 
15/06/50               A+                  Stable  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ติดต่อ: 

สรนิทร ซอสุขไพบูลย ์
sarinthorn@trisrating.com 
 
ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ   
pramuansap@trisrating.com 
 
ธติ ิกำรุณยำนนท,์ Ph. D., CFA 
thiti@trisrating.com 
 
WWW.TRISRATING.COM 

 

บริษทั  เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  
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หน้ำ  2 

 

  บริษทั  เบอรล์ี่ ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

         25 พฤศจิกำยน 2559 

 

 ปจัจุบนับิก๊ซบีรหิำรรำ้นคำ้ปลกีสมยัใหม่ขนำดใหญ่ (Hypermarket) จ ำนวน 128 แห่งและรำ้นคำ้ปลกีขนำดเลก็อกีจ ำนวนมำก สถำนะทำงกำรแข่งขนั
ของบิก๊ซมีคีวำมแขง็แกร่งโดยเป็นหนึ่งในผูป้ระกอบธุรกจิรำ้นคำ้ปลกีสมยัใหมข่นำดใหญ่จ ำนวน 2 รำยหลกัในประเทศไทย บิก๊ซมีรีำยไดป้ระมำณ 129,000 ลำ้น
บำทในปี 2558 และเกอืบ 90,000 ลำ้นบำทส ำหรบัช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 โดยเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำย 92% และจำกรำยไดจ้ำกค่ำเช่ำและบรกิำรอกี 8%  
บิก๊ซมีกี ำไรก่อนดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยเกอืบ 13,000 ลำ้นบำทในปี 2558 และประมำณ 9,700 ลำ้นบำทส ำหรบัช่วง 9 เดอืนแรก
ของปี 2559  ทรสิเรทติ้งคำดว่ำธุรกิจค้ำปลกีของบิ๊กซีจะช่วยสร้ำงควำมแขง็แกร่งทำงธุรกจิและเสริมสร้ำงสถำนะทำงกำรแข่งขนัให้แก่บริษัทยิ่งขึ้น  โดย
ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทัในดำ้นกำรประหยดัต่อขนำดและกำรบรหิำรตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิำพ เช่น จำกกำรรวมจดัซื้อ กำรบรหิำรเงนิสด ระบบกระจำยสนิคำ้ 
เป็นตน้ 
 อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย) อยู่ที ่11.2% ในปี 2558 และ 9.8%
ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559  ซึ่งโดยลกัษณะทัว่ไปของกำรท ำธุรกจิค้ำปลกีของบิ๊กซีจะมอีตัรำก ำไรต ่ำกว่ำธุรกจิที่มอียู่เดมิของบรษิัท เงนิทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัอยู่ที ่5,334 ลำ้นบำทในปี 2558 และ 7,770 ลำ้นบำทส ำหรบัช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559  เงนิกูร้วมของบรษิทัเพิม่สูงขึน้มำอยู่ทีร่ะดบั
เกอืบ 240,000 ลำ้นบำทในช่วงกลำงปี 2559 หลงัจำกบรษิทัซื้อหุน้ในสดัส่วน 97.9% ของหุน้ทัง้หมดของบิก๊ซ ีอย่ำงไรกต็ำม บรษิทัไดช้ ำระคนืหนี้ 83,600 ลำ้น
บำท หลงัไดร้บัเงนิสดจำกกำรเพิม่ทุน เป็นผลท ำใหโ้ครงสรำ้งเงนิทุนของบรษิทัปรบัดขี ึน้โดยวดัจำกอตัรำส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสรำ้งเงนิทุนทีร่ะดบั 58.5% ณ 
สิน้เดอืนกนัยำยน 2559 เปรยีบเทยีบกบัระดบั 90% ณ สิน้เดอืนมถุินำยน 2559 
 ทรสิเรทติ้งคำดว่ำรำยไดร้วมของบรษิทัในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำจะเตบิโตในระดบัปำนกลำง โดยมแีรงขบัเคลื่อนจำกธุรกจิดำ้นบรรจุภณัฑ์และกำรผสำนพลงั
ทำงธุรกิจของกลุ่มโดยรวม อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจะค่อย ๆ ปรบัตวัดขี ึ้นโดยได้รบัประโยชน์จำกกำรประหยดัต้นทุนและกำรใช้สนิทรพัย์อย่ำงมี
ประสทิธภิำพมำกขึน้ ทรสิเรทติ้งคำดว่ำในช่วงปี 2559-2561 บรษิทัจะมคี่ำใชจ่้ำยฝำ่ยทุนโดยรวมประมำณ 30,000 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นเงนิลงทุนในกำรขยำย
สำขำรำ้นคำ้ปลกีและเพิม่ก ำลงักำรผลติในธุรกจิดำ้นบรรจุภณัฑ์และธุรกจิสนิค้ำและบรกิำรดำ้นอุปโภคบรโิภค ทรสิเรทติ้งคำดหวงัว่ำบรษิทัจะไม่มกีำรลงทุน
ขนำดใหญ่หรอืซื้อกจิกำรขนำดใหญ่ใดใด ในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำ นอกจำกนี้ ยงัคำดว่ำอตัรำส่วนหนี้สนิสุทธริวมต่อก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และ
ค่ำตดัจ ำหน่ำยจะอยู่ทีร่ะดบัประมำณ 7 เท่ำในปี 2559 และลดลงมำอยู่ต ่ำกว่ำ 4 เท่ำในช่วงระยะปำนกลำง 
 เมื่อพิจำรณำโครงสร้ำงงบดุลในปจัจุบันของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วหนี้สินของบริษัทจะอยู่ในสถำนะด้อยสิทธิทำงโครงสร้ำง (Structural 
Subordination) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัหนี้สนิของบิ๊กซี อย่ำงไรกต็ำม มตทิี่ประชุมกรรมกำรของบรษิทัเมื่อเดอืนกรกฎำคม 2559 ที่ผ่ำนมำเหน็ชอบใหบ้รษิัท
สำมำรถเป็นผูกู้ย้มืเงนิจำกเจำ้หนี้สถำบนักำรเงนิแทนบรษิทัย่อยได ้ภำยใตแ้ผนดงักล่ำว เงนิกูย้มืจำกภำยนอกบำงส่วนของบิ๊กซจีะค่อย ๆ เปลีย่นเป็นเงนิกูจ้ำก
บรษิัท กำรเปลีย่นแปลงในครัง้นี้จะลดผลกระทบจำกกำรดอ้ยสทิธทิำงโครงสรำ้งในหุ้นกู้ของบรษิทัลง ดงันัน้ เมือ่พจิำรณำจำกผลของนโยบำยดั งกล่ำวแล้ว 
อนัดบัเครดติของหุน้กูข้องบรษิทัจะอยู่ในระดบัเดยีวกบัอนัดบัเครดติองคก์รของบรษิทั  
 
 แนวโน้มอนัดบัเครดิต           
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึควำมคำดหมำยของทรสิเรทติ้งว่ำบรษิทัจะสำมำรถคงควำมแขง็แกร่งในกำรแข่งขนัในสำยธุรกจิ
หลกัของบรษิทัเอำไวไ้ด ้นอกจำกนี้ ทรสิเรทติ้งยงัคำดหวงัว่ำกำรรวมกจิกำรกบับิก๊ซจีะเป็นไปอย่ำงรำบรื่นโดยปรำศจำกกำรเพิม่ขึน้ของต้นทุนหรอืมคี่ำใชจ้่ำย
ฝำ่ยทุนทีส่งูกว่ำทีค่ำดไว ้อกีทัง้ยงัคำดหวงัใหบ้รษิทัปรบัเพิม่สถำนะทำงกำรเงนิใหแ้ขง็แกร่งขึน้โดยเรว็  
 ควำมเสีย่งจำกกำรถูกปรบัลดอนัดบัเครดติของบรษิทัจะเกดิจำกกำรลดลงของภำระหนี้สนิทีช่ำ้กว่ำคำด หรอืหำกผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอ่อนแอลง
กว่ำทีค่ำดไวอ้ย่ำงมนียัส ำคญัซึง่จะส่งผลต่อโครงสรำ้งเงนิทุนและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ทีอ่่อนแอลงเป็นระยะเวลำนำน ในขณะทีโ่อกำสปรบัขึน้ของอนัดบั
เครดติในช่วงระยะเวลำปำนกลำงอำจมขีอ้จ ำกดัเมือ่พจิำรณำถงึภำระหนี้กอ้นใหญ่ทีม่อียู่ อย่ำงไรกต็ำม อนัดบัเครดติอำจะถูกปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ำกกำรรวมกจิกำร
ครัง้นี้ก่อใหเ้กดิกำรผสำนพลงัทำงธุรกจิทีเ่กดิผลดอีย่ำงมนียัส ำคญัต่อบรษิทั  
 

 
บริษทั เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) (BJC) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A+ 
อนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ี: 
BJC199A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 22,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2562 A+ 
BJC219A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 9,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+ 
BJC239A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 3,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+ 
BJC269A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 20,000 ลา้นบาท ไถถ่อนปี 2569 A+ 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 20,000 ลา้นบาท และหุน้กูส้ ารองเพือ่การเสนอขายเพิม่เตมิ (Greenshoe)  
ในวงเงนิไมเ่กนิ 10,000 ลา้นบาท ไถถ่อนภายในปี 2569     A+ 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
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  บริษทั  เบอรล์ี่ ยคุเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

         25 พฤศจิกำยน 2559 

 

 
ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 

 
หน่วย: ลา้นบาท 

* งบการเงนิรวม 

**    ปรับอตัราสว่นใหเ้ป็นตวัเลขเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

***   ปรับปรงุใหมต่ามมาตรฐานการบญัชปีี 2558 

****     รวมรายไดค้า่เชา่จากธรุกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ------------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -------------------------- 
 ม.ค.-ก.ย. 

2559       2558         2557 ***         2556         2555         2554 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดค้่ำเช่ำ      94,064 ****        42,893 41,695 42,226 37,429 31,235 
ดอกเบีย้จ่ำยรวม 4,027 493 556 575 503 366 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน 1,745 1,743 1,574 2,315 2,322 2,097 
เงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน 7,770 5,334 4,530 4,801 4,281 4,251 
ค่ำใชจ่้ำยฝำ่ยทุน 2,888 1,705 3,323 3,656 3,661 2,607 
สนิทรพัยร์วม 299,917 44,701 43,428 44,503 38,260 32,999 
เงนิกูร้วม 155,421 14,975 16,232 16,676 13,171 11,110 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 110,209 20,750 18,017 17,699 16,284 14,530 
อตัรำสว่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเสือ่มรำคำ 
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/รำยไดจ้ำกกำรขำย (%) 

9.8 11.2 10.4 12.1 12.5 15.0 

อตัรำสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถำวร (%)           5.3  **              9.4 8.4 11.4 12.7 14.5 
อตัรำสว่นก ำไรกอ่นดอกเบีย้จ่ำย ภำษ ีค่ำเสือ่มรำคำ  
และค่ำตดัจ ำหน่ำย/ดอกเบีย้จ่ำย (เท่ำ) 

2.9 11.0 8.8 9.9 10.5 14.1 

อตัรำสว่นเงนิทุนจำกกำรด ำเนินงำน/เงนิกูร้วม (%)        6.0 **            35.6 27.9 28.8 32.5 38.3 
อตัรำสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรำ้งเงนิทุน (%) 58.5 41.9 47.4 48.5 44.7 43.3 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
 โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2559 หำ้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท ำส ำเนำเผยแพร่ แจกจ่ำย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภำยหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรำยงำนหรอืขอ้มูลกำรจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืเพยีงบำงสว่น และไมว่่ำในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ำกดั ก่อน กำรจดัอนัดบัเครดติ
นี้มใิช่ค ำแถลงขอ้เทจ็จริง หรอืค ำเสนอแนะใหซ้ื้อ ขำย หรอืถอืตรำสำรหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเสีย่งหรอืควำมน่ำเชื่ อถือของตรำสำรหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพำะ 
ควำมเหน็ทีร่ะบุในกำรจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค ำแนะน ำเกีย่วกบักำรลงทนุ หรอืค ำแนะน ำในลกัษณะอื่นใด กำรจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รำกฏในรำยงำนใดๆ ทีจ่ดัท ำ หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ำกดั ไดจ้ดัท ำขึน้โดยมไิดค้ ำนึงถงึควำมตอ้งกำรดำ้นกำรเงนิ พฤตกิำรณ์ ควำมรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรำยใดรำยหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิควำมเหมำะสมของขอ้มูลดงักล่ำว
ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส ำหรบักำรจดัอนัดบัเครดตินี้จำกบริษทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อ ว่ำเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทริสเรทติ้ง จ ำกดั จงึไม่รบัประกนัควำม
ถูกต้อง ควำมเพยีงพอ หรอืควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่ำว และจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมสูญเสยี หรือควำมเสยีหำยใดๆ อนัเกดิจำก ควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่เพยีงพอ หรอืควำมไม่
ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลำด หรอืกำรละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืกำรกระท ำใดๆโดยอำศยัขอ้มลูดงักล่ำว ทัง้นี้ รำยละเอยีดของวธิกีำรจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ำกดั 
เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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